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Obiectivul acestui catalog este de a vă arata o viziune generală despre funcţionarea acestui avantajele şi aplicaţiile 
la care sistemul de aspiraţie centralizată pot tuturor de case, vile sau edi�cii, la fel cum şi soluţii la care marca SACH 
le are pe piaţă.

BINE AŢI VENIT LA SACH ŞI ÎN LUMEA ASPIRAŢIEI CENTRALIZATE

COMPANIA
Creşterea continua a Sach, în prezent ne permite să prezentăm clienţilor noştri un produs în timp record, datorită 
stocului de produse( mai mult de 5,000 de centrale în stoc), situate în compania noastră din Madrid. În acest 
moment asigurăm servicii în mai mult de 30 de ţări.

MAI MULT DE 30 DE TĂRI

Spania    anglia   franța
china   germania    brazilia  Japonia
grecia    portugalia   italia  Rusia
maroc    irlanda  malaesia  Bulgaria

Belgica     israel   ungaria  Costa Rica     
Tunisia    olanda      luxemburg   
Republica Cehă ...



VALORI ŞI OBIECTIVE
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O echipă tânără, cu înaltă cali�care, unită şi zi de zi în 
companie, în căutarea unui obiectiv de afacere comună 
– Proiectul Sach, care ne permit să stăm bine poziţionaţi
la nivel mondial, pe piaţa de distribuţie de aspiraţie
centralizată.

       Iniţiativă, creativitate şi imensă motivare care ne 
stimulează pentru continuarea inovaţiei acestei lumi 
miraculoase a aspiraţiei centralizate, garantând în acest
mod o varietate de soluţii, atât în sistemele de aspiraţie 
domestică, cât şi în sistemele de aspiraţie.



Birouri    teatre   clinici  
magazine  cinema    coafuri 
muzee   apartamente  
case
   

COMOD:  Simplu, conectat la furtun printr-una din prizele de aspiraţie, este pregătit pentru aspirare.

SILENŢIOS: Centrala de aspiraţie cu un nivel scăzut de zgomot, aplicată în afara suprafeţei locuibile, se evită 
zgomotul produs de aspiratoarele convenţionale.
 
IGIENIC: Elimină particulele de praf şi germenii. Praful şi murdăria sunt transportate  prin reţeaua de tubulatură
pâna la centrala de aspiraţie, care este localizată înafara suprafeţelor locuibile.

ECONOMICĂ: O instalaţie practică şi economică pentru protecţia zilnică, generând o 
mai bună calitate de viaţă,prezentându-se de asemenea cu un  element clar diferit 
pentru calitatea casei dvs., �ind promovată din ce în ce mai mult de imobiliari, 
constructori şi arhitecţie, etc, �ind 
considerate o afacere bună în momentul 
vânzării.

SACH este un de aspiraţie centralizat, integrat în propria casă, constituit printr-o reţea de tubulatură din PVC. 
Sistemul este compus din prize de aspiraţie aplicate în puncte strategice din casă conectate continuu la o central de
aspiraţie care se poate instala într-un garaj, zonă tehnică, anexe sau spălătorie, etc.

CE ESTE ASPIRAŢIA CENTRALIZATĂ

AVANTAJELE OFERITE DE ASPIRAŢIA CENTRALIZATĂ

UNDE AR TREBUI INSTALAT?

1

2

1

3

4

...
5



2

Prize de
 aspiraţie

Tubulatură 
din PVC

Unitate de aspitaţie 
centralizată

 pentru bucătărie

Unitate de aspiraţie 
centralizată

 pentru apartamente
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SACH a dezvoltat pe piață cea mai completă centrală, combinând design-ul 
si funcționalitatea. Oferă întreținere ușoară cu sistemul practic de deschidere, 
care facilitează curățarea PRO TECTA și HEPA. 

VAC DIGITAL 1.6,1.8, 2.4
DIGITAL

Display digital
Acum este posibil să vedeţi toate informaţiile 
furnizate de  panoul de control digital al
de control instalat 
în peretele
casei.
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KIT ON/OFF cu 








Noul model de centrale VAC Dynamic combină simplitatea şi e�cienţa, 
într-o centrală de aspiraţie de înaltă calitate.

VAC DYNAMIC
DYNAMIC

*360ºRotaţie
360º

3. Standard

Pentru Dinamic, puteți alege din cele trei kituri de 
accesorii
1. kit wireless   2. kit on/o�  3. kit standard                       

1. Wireless

KIT STANDARD - KIT ON/OFF -
KIT WIRELESS SYSTEM  

2. On/o� 

Practică şi uşor de manevrat, aceasta este perfecta pentru uz casnic în
�ecare zi.
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Acestă centrală de aspiraţie a fost un succes deosebit în sectorul imobiliar
(apartamente), în cazul în care este numită o centrală practică pentru că 
oferă un echilibru perfect între calitate și preț.  ECO este compusă din două
modele:  ECO 160 și sora ei mica, ECO Mini.
Aceleași funcții, dimensiuni diferite. Cu motor tangenţial de mare Bypass, 
cu amortizor, triplu de �ltrare (ciclon, anti-bacterian si disc 
de protecție a motorului). Încă o dată, SACH oferă o 
unitate completă și elegantă  de centrale pentru
a se potrivi în sectorul imobiliar

ECOMINI E  ECO160 
miniECO

KIT DE ACCESORII
Setul de accesorii care vine cu ECO 160
şi ECO Mini include toate instrumentele 
şi accesoriile necesare pentru a curăţa 
casa ta rapid și e�cient.

Standard
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Centrala de aspiraţie New Concept a fost creată de Sach pentru a introduce 
pe piaţă inovatoare destinată apartamentelor. Acest concept nou de 
aspiraţie a fost creat pentru a satis�ce necesitatea de curăţenie în 
apartamente.

Nivel de zgomot redus, instalare ușoară, ca urmare a opțiunii de două poziții
pentru localizarea de admisie a aerului, dimensiuni compacte, acces frontal 
la sacul de praf și sistemul de �ltrare - doar câteva din caracteristicile care fac
din acestă  centrală una  deosebit de potrivită pentru apartamente.

NEW CONCEPT
NC

KIT DE ACCESORII
Modelul de aspiraţie New Concept include un kit complet de accesorii de 
curăţenie şi un set de 5 saci de unică folosinţă.
În funcţie de necesitatea clientului, furtunul poate � în două variante: 
standard sau on/o� (8m, 10m).
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NEW CONCEPT   NC

ECO

CARACTERISTICI TEHNICE

PUTEREA ( W )                                                                              1600                                    1800                                   2400
FLUXUL DE AER ( m /h )                                                              190                                       210                                     294 
PRESIUNEA ( mm/H O )                                                            3100                                     3300                                   2800
CAPACITATEA CONTAINER-ULUI DE PRAF ( L )                       20                                         28                                        28
PRESIUNE  ( W )                                                                              591                                       643                                     835

PRESIUNE ( W )                                                                              490                                     460                                    

PRESIUNE ( W )                                                                               480                                 

GREUTATEA ( kg )                                                                             15                                        16                                         17
DIMESIUNE FIRLTRU HEPA ( m  )                   0.6                                        0.6                                       0.6

MOTOR                                                                   VITEZA DE TRECERE         VITEZA DE TRECERE                      THROW-FLOW
PANOU                                                                                      LCD/NO                              LCD/NO                               LCD/NO

3

2

2

PUTEREA ( W )                                                                             1600                                   1400
FLUXUL DE AER ( m /h )                                                              190                                     140 
PRESIUNEA ( mm/H O )                                                            3100                                   2700
( L )                                                                                                      18                                        18

( kg )                                                                                                    11                                        11
NIVELUL SONORULUI  ( dB )                                                      ≤62                                     ≤62
MOTOR TANGENȚIAL BY PASS HI-SPEED

3

2

PUTEREA ( W )                                                                             1400
FLUXUL DE AER ( m /h )                                                              210 
PRESIUNEA ( mm/H O )                                                            2600
( L )                                                                                                         5

NIVELUL SONORULUI ( dB )                                                       ≤61       
( kg )                                                                                                 7.85

3

2

VAC DIGITAL/DYNAMIC                                                                   1.6                 1.8                 2.4

  ECO160       ECOMINI
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360º

        SACH oferă o gamă completă de accesorii de curățare,
veri�caţi  gama noastră de la www.sistemvac.com

nformaţiii

KIT-URI ŞI ACCESORII
SACH are la dispoziție o gamă largă de accesorii
1. KIT  ON/OFF  2. KIT ON/OFF PLUS  3. KIT WIRELESS
4. KIT BASIC 5. KIT  STRETCH EXTENSIBLE.  Ceea ce 
diferențiază furtunurile Sach de celelalte de pe piață , este
că acestea sunt mai ușor de manevrat, deoarece  
se rotesc la 360º atât la mâner cât și sfârșitul şi fac mult
mai ușoară.

comod

flexibil
Inovativ

ergonomic
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PERIE DUBLĂ PERIE DIN PĂR DE CAL
 PENTRU PARDOSEALĂ

PERIE PENTRU TAPIŢERIE

INSTRUMENT PENTRU 

PERIE PENTRU PRAF SUPORT PENTRU 
FURTUN DE PERETE

SUPORT PENTRU 
PERII

SUPORT PENTRU FURTUN

BAGHETA TELESCOPICĂ DIN ALUMINIU

SACH are o atenție specială pentru calitatea accesoriilor
sale de curățenie.

ACCESORII DE CURĂŢARE

1 rezistent
uşor de utilizat

Rotaţie

4

3

5

SAC PENTRU ACCESORII

8



perie 
triunghi

perie mop
 deluxe

perie pentru 

perie 
turbo II

PERII ŞI ACCESORII KIT DE CURĂŢARE TUBURI

perie sach turbo

perie de
 pereteperie mini

turbo

9

perie pentru mop verde

SACH are o gamă largă de perii
și accesorii pentru a facilita 
sarcina de curățare în
casă și de a satisface 
toate nevoile.

O inovaţie practică şi funcţională
care permite o întreținere
regulară.

rola automata 
     de furtun

kit de curatare rapida
protectie furtun

baza 
multifunctionala 
de metal

perie turbo pentru
suprafete mari perie din par de cal

        cu roti pentru 
       suprafete dure

baza
multifunctionala
pvc

     recuperator portátil 
pentru tubul extensibil



PRIZĂ ROUND DOOR

PRIZELE BTICINO

Fabricate din ABS de înaltă rezistență, prizele 
fac legătura între furtun  și centrala de aspirație.

Punem la  dispoziția dvs o gamă de cinci culori
diferite de prize și molduri.

Priza Bticino se caracterizează prin eleganță, o imagine
modernă  care oferă casei dvs un tonus distinct și
so�sticat.

Nu puteți rezista tentației cu acesată varietate de 
culori, gasiți acestea și alte modele în  
www.sistemvac.com 

alb

capuccino

auriu crem șampanie

argintiu mocca

axolute clar albastru deschis

gri deshis argintiu

gri închis

PRIZA JAVEA
Această  priză  este de�nită  de simplitate și eleganță, oferind o aură de confort și bunăstare pentru casa 
ta.

10

moldura gri închis

moldura

neagra

ciocolata

perla alba
moldura neagra



După cum indică și numele, 
aceasta este o priză cu o 
personalitate puternică  
care dă o notă de distincție 
mediului în care aceasta
este instalată.
Gama de �nisaje disponibile
îi permite să se integreze
în toate tipurile de decor.

argintiu

crem

crem argintiu alb negru închis deschis

PRIZĂ EUROPA

PRIZĂ DESIGN

Versatilitatea  și simplitatea,  împreună cu vastă  gamă de culori disponibile, se  îmbină cu orice decor sau mediu.

VACPAN
Cu acest Vacpan s-a terminat di�cila sarcină de curățenie zilnică a bucătăriei, datorită mecanismului plani�cat 
pentru a curății fără efort. Forma decorativă în argintiu, un stil curat și proaspăt,
care se adaptează ambientului din casa dumneavoastră.

bronz argintiu antracit

crem plumb

PRIZĂ FULL DOOR
Linii directe fabricate 
din ABS de o înaltă 
rezistență, 
caracterizeaza aceasta
priză cu o valoare
sigură la alegerea
dumneavostră.
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neagra alba

cenusiu inchis cenusiu

moldura închisa

alba

moldura din inox pentru vacpan

alba

neagra

otel lustruit



Sisteme comerciale

Separatoare de praf

Grup de motoare 
EVO Mecanic/ Electric

ECHIPAMENTE INDUSTRIALE
EVOBLOCK
SEPARATOARE DE PRAF
MOTOARE
MOTOARE MECANICE
MOTOARE ELECTRICE
(PENTRU UTILIZATORI MULTIPLII)

Vasta experiență acumulată pe parcursul anilor, împreună 
cu angajamentul de a oferi clienților noștri cea mai bună 
soluție ne permite să plani�căm proiecte de dimensiuni  
mari (sectorul comercial), precum și furnizarea de sprijin 
tehnic în funcție de nevoile �ecărui proiect.
Vă  punem la dispozitie o echipă de profesioniști cali�cați, 
pregătită  să acorde asistență sau să ofere clari�cări cu
privire la orice aspect al proiectului dumneavoastră.
Un sistem de aspirație centralizată  SACH  este o mare 
investiție pentru clădirea dumneavoastră, oferind un 
mediu curat, igienic  de lucru, cu o calitate îmbunătățită
a aerului, precum si o economie de timp în îndeplinirea 
sarcinilor de curățare. 

Nu există nici o îndoială despre asta! Puteți conta pe SACH!
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BRAND-UL SACH ȘI LOGO-UL  SUNT MARCĂ ÎNREGISTRATĂ. TOATE MATERIALELE CARE APAR ÎN ACEST CATALOG SUNT PROPRIETATEA SACH.
SACH SL are tóate drepturile rezervate.cESTE ILEGAL SĂ  REPRODUCEȚI  O PARTE SAU TOATE ELEMENTELE FĂRĂ PERMISIUNEA SACH SL. EDITIA DIN AUGUST 2013.
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SISTEME DE ASPIRAŢIE CENTRALIZATĂ
STR. ELECTROPUTERE, M49, SC.1, AP.3

CRAIOVA 200699 DOLJ
TELEFON. 0742882002
                    0767114465

            FAX. 0351/460345
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